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Liikunnan ja terveystiedonopetta-
jan työn näkökulmasta vuoden 2019 
yhdeksi merkittäväksi muutoksek-
si lukeutuu vuoden 2019 aikana val-
mistunut lukion opetussuunnitel-
ma 2021, joka hyväksyttiin marras-
kuussa. Lukiokoulutuksessa huolta on 
aiheuttanut yliopistojen uusi pistey-
tystyökalu, jonka vaikutuksia terveys-
tiedon opiskelijoiden määrään tutkail-
laan tarkasti. Peruskoulussa nähtiin 
Move!:n neljäs mittausvuosi ja ensim-
mäistä kertaa päästiin ihmettelemään 
miten tulokset ovat muuttuneet 5. luo-
kalta kahdeksannelle luokalle. Yhteen-
sä mittauksiin osallistui yli 94 000 oppi-
lasta. Viidennen luokan mittausosioi-
den mediaaneissa ei ole tapahtunut 
isoja muutoksia edellisiin vuosiin ver-
rattuna. 

Liiton asiantuntemusta hyödynnet-
tiin sekä valtakunnan tasolla, että 
eri tiedotusvälineissä. Heti alkuvuo-
desta Liito ry antoi oman lausunto-
na Sivistysvaliokunnalle liikuntapoliit-
tisesta selonteosta. Vaalien jälkeen 
Liiton edustajat kävivät tapaamassa 
myös valtiosihteeriä elokuussa. Tie-
dotusvälineissä Liiton asiantuntemus-
ta hyödynnettiin mm. lasten talvilii-
kuntataitoihin ja lasten ylipainoon liit-
tyen, liikuntaharrastusten yhdistämi-
sestä koulupäivän jatkeeksi, ja yliop-
pilaskirjoitusten tärppeihin. Liito ry:n 
mielipidekirjoituksia julkaistiin Helsin-
gin sanomissa liittyen mm. terveystie-
don opetukseen, koulun liikunta/ret-
kipäivien maksuttomuuteen ja koulu-
liikunnan lisäämisen puolesta.  

Vuoden mittaan Liito ry:ltä pyydet-
tiin myös lausuntoja. Näihin lukeu-
tuivat mm. lukion opetussuunnitel-
man luonnoksesta ja perusopetuk-
sen oppilaan oppimisen arvioinnin täs-
mentäminen. Näiden lisäksi Liito ry 
teki OAJ:n pedagogiselle toimikunnal-
le esityksen liikunnanopettajan päivän 
aikana tapahtuvista siirtymisistä ja nii-
den mukaan ottamisesta huojennuk-
sen piiriin. 

Liiton koulutusvuosi oli varsin vil-
kas ja monipuolinen. Alkuvuonna jär-
jestettiin vuosittaiset liikunnanopet-
tajapäivät Turussa. Turun opintopäi-
vät keräsivät yli 450 osallistujaa. Toi-
sena merkittävänä liikunnan koulutus-
tapahtumana voidaan pitää Espanjan 
opintopäiviä, jotka järjestettiin kokei-
luluontoisena ensimmäistä kertaa. 
Hyvät kokemukset suuntaavat katset-
ta eteenpäin vuoteen 2021. Terveys-
tiedon koulutuksia järjestettiin kaksi 
syksyllä 2019. Eri puolilla Suomea jär-
jestettiin myös lukuisia pienempiä kou-
lutuksia, jo aiemmin hyviä kokemuksia 
tuottaneet miniopintopäivät toteu-
tettiin kahdeksan koulutuksen voi-
min. Yhteensä vuoden 2019 aikana Lii-
ton koulutuksiin osallistui liki 700 hen-
kilöä. Vuoden 2019 aikana Liito ry oli 
mukana suunnittelemassa Vierumäen 
PE seminaaria, joka järjestetään elo-
kuussa 2020. Vuoden 2019 aikana Liito 
ry tuki jälleen merkittävästi jäsenten 
kansainvälisiä kouluttautumismahdol-
lisuuksia esimerkiksi Viron Paidessa 
ja Italian Malsissa. Liito ry oli mukana 
myös suunnittelemassa Kiila-kuntou-
tusta räätälöitynä liikunnanopettajille.

Vuoden 2019 aikana Liito päivitti 
lausuntoaan liikunnan- ja terveys-
tiedon opettajan työn vaativuuden 
arvioinnista. Tämän lisäksi Liito ry oli 
mukana myös Staili ry:n (Suomen tai-
to- ja taideaineiden liitto) vetoomuk-
sessa taito- ja taideaineiden asemas-
ta toisen asteen oppilaitoksissa sekä 
osallistuttiin pedagogisten aineopet-
tajajärjestöjen yhteislausumaan ope-
tusministeri Li Anderssonille aihees-
ta: Opiskelijavalintauudistus aiheut-
taa epävarmuutta lukiossa – selvitys-
tä tarvitaan.

Kasper Salin
puheenjohtaja

Puheenjohtajan katsaus
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Ordförandens översikt 2019
För lärarna i gymnastik och hälso-
kunskap var en av de största förän-
dringarna i arbetet under år 2019 
gymnasiets läroplan 2021, som blev 
färdig under året och godkändes i 
november. Inom gymnasieutbildnin-
gen har det nya poängsättningsverkty-
get för universitet väckt oro, och därför 
följer man noga hur verktyget påver-
kar antalet studerande i hälsokunskap. 
I grundskolan var 2019 det fjärde mät-
ningsåret för Move!. För första gången 
var det möjligt att undersöka hur resul-
taten har förändrats mellan femte och 
åttonde klassen. Sammanlagt deltog 
över 94 000 elever i mätningarna. Det 
har inte skett några större förändrin-
gar i medianerna för delområdena för 
årskurs 5 jämfört med tidigare år. 

Liitos expertis utnyttjades såväl på 
riksnivå som i olika medier. I bör-
jan av året gav Liito ett utlåtande om 
en redogörelse om idrottspolitiken 
till kulturutskottet. I augusti, efter 
valet, besökte representanterna för 
Liito även statssekreteraren. I medi-
erna utnyttjades Liitos expertis bland 
annat angående barnens vinteridrott-
sfärdigheter och övervikt, idrottsakti-
viteter efter skoldagen samt förhand-
stippade frågor i studentskrivningar-
na. Helsingin Sanomat publicerade 

Liitos debattartiklar om bland annat 
undervisningen i hälsokunskap, sko-
lornas avgiftsfria idrotts- och utflykt-
sdagar samt behovet av att öka mäng-
den gymnastik.  

Under året blev Liito ombett att ge 
utlåtanden. Utlåtandena gällde bland 
annat utkastet till gymnasiets läroplan 
och preciseringen av elevbedömnin-
gen inom den grundläggande utbild-
ningen. Dessutom lämnade Liito ett 
förslag till OAJ:s pedagogiska kommit-
té gällande förflyttningar under gym-
nastiklärarens arbetsdag och eventu-
ell minskning av undervisningsskyldig-
heten på grund av förflyttningarna. 

Liito anordnade flera olika utbildnin-
gar under året. I början av året ordna-
des de årliga gymnastiklärardagarna i 
Åbo. Över 450 personer deltog i studi-
edagarna. Ett annat viktigt utbildning-
sevenemang inom gymnastik var stu-
diedagarna i Spanien, som ordnades 
på försök för första gången. De goda 
erfarenheterna får oss att rikta blicken 
framåt mot år 2021. Det ordnades två 
utbildningar i hälsokunskap under hös-
ten 2019. På olika håll i Finland anord-
nades även flera mindre utbildningar: 
ministudiedagarna, som redan tidigare 
gett goda erfarenheter, bestod denna 

gång av åtta utbildningar. Sammanlagt 
deltog närmare 700 personer i Liitos 
utbildningar under år 2019. Under året 
var Liito med om att planera PE-semi-
nariet i Vierumäki, som ordnas i augus-
ti 2020. Liito stödde återigen medlem-
marnas möjligheter till internatio-
nell utbildning, bland annat i Paide i 
Estland och i Mals i Italien, med bety-
dande belopp. Liito var även med om 
att planera en skräddarsydd Kiila-reha-
bilitering för gymnastiklärare.

Under år 2019 uppdaterade Liito sitt 
utlåtande om bedömningen av arbe-
tets svårighetsgrad för lärare i häl-
sokunskap. Dessutom deltog Liito i 
Staili ry:s (förbundet för lärarförenin-
garna för lärare i konst- och färdighet-
sämnen i Finland) vädjan om konst- 
och färdighetsämnenas ställning vid 
läroanstalterna på andra stadiet. Lii-
to lämnade också tillsammans med 
de övriga pedagogiska ämneslärarfö-
reningarna ett utlåtande till undervis-
ningsminister Li Andersson om ämnet 
”Antagningsreformen ger upphov till 
osäkerhet på gymnasierna – en utred-
ning behövs”.

Kasper Salin
ordförande
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Kevätkokous 

Liiton kevätkokous pidettiin opinto-
päivien yhteydessä 1.2.2019 Kupittaan 
palloiluhallilla Turussa. Vuosikertomus 
vuodelta 2018 hyväksyttiin. Todettiin 
tilintarkastajien lausunto ja vahvistet-
tiin liiton tilinpäätös, mikä osoitti yli-
jäämää 9 526,26 euroa. Hallitukselle ja 
muille tili- ja vastuuvelvollisille myön-
nettiin tili- ja vastuuvapaus. 

Erovuorossa hallituksen varsinaisista 
jäsenistä olivat Hannu Penttinen (hal-
lituksessa 6 vuotta), Terhi Huovinen 
(hallituksessa 4 vuotta), Jarno Park-
kinen (hallituksessa 2 vuotta) ja Ville 
Pesonen (hallituksessa 2 vuotta). Seu-
raavalle kaksivuotiskaudelle hallituk-
seen valittiin jäseniksi Terhi Huovinen, 
Ville Pesonen, Heidi Rautajoki ja Satu 
Ovaska. 

Liiton tilintarkastajaksi valittiin Tilin-
tarkastusrengas Oy Helsingistä (yhti-
ön nimeämänä tilintarkastajana Kai 
Salmivuori) ja toiminnantarkastajak-
si yrittäjä opettaja Ranja Koski Helsin-
gistä.  

Syyskokous 

Liiton syyskokous pidettiin 8.11.2019 
Terveystiedon syysseminaarin yhtey-
dessä Jyväskylässä. Syyskokous vah-
visti toimintasuunnitelman ja talous-
arvion vuodelle 2020. 

Liiton hallitus

Hallitus on kokoontunut toimintakau-
den aikana neljä kertaa sekä pitänyt 
yhden sähköpostikokouksen. Hallituk-
sen jäsenet ovat osallistuneet kokouk-
siin seuraavasti: varsinaiset jäsenet: 
Kasper Salin, pj (5), Terhi Huovinen, vpj 
(4), Heli Hämäläinen, vpj (5), Mirva Iko-
la (5), Esa Mäki-Tulokas (5), Jouko Nie-
melä (5), Satu Ovaska (5), Ville Pesonen 
(5), Heidi Rautajoki (5), Mari Silvennoi-
nen (4), Eva-Greta Snäll (4) sekä opiske-

Järjestötoiminta

lijoiden edustajat: Jani Laaksonen (2) 
ja Elina Kallinen (3).

Hallituksen kokoukset 1/19 ja 2/19 
pidettiin Akava-OAJ-talossa Helsin-
gissä. Kokous 3/19 pidettiin viikonlop-
pukokouksena Varalan urheiluopistol-
la Tampereella. Kokous 4/19 pidettiin 
Sokos Hotel Paviljongissa Jyväskyläs-
sä. Kokous 5/19 pidettiin sähköposti-
kokouksena. Hallituksen kokoussih-
teerinä on toiminut Tiina Apajalahti.

Hallitukselle esitettävät asiat on val-
misteltu hallituksen nimeämissä toi-
mikunnissa. Toimikunnissa käsitelty-
jen asioiden valmistelusta on vastan-
nut Tiina Apajalahti.

Puheenjohtajisto
Pj. Kasper Salin
Jäsenet: Heli Hämäläinen, Terhi Huovi-
nen, Tiina Apajalahti

Koulutustoimikunta 
Pj. Heli Hämäläinen 
Jäsenet: Ville Pesonen, Heidi Rautajo-
ki, Mari Silvennoinen, Eva-Greta Snäll, 
Jani Laaksonen, Tiina Apajalahti

Tiedotus- ja markkinointitoimikunta
Pj. Terhi Huovinen 
Jäsenet: Mirva Ikola, Esa Mäki-Tulokas, 
Jouko Niemelä, Satu Ovaska, Elina Kal-
linen, Tiina Apajalahti

Ammatillisen koulutuksen 
toimikunta
Pj. Esa Mäki-Tulokas
Jäsenet: Jenni Ikkala, Harri Heiskanen, 
Marja-Sisko Luode, Sari Penttilä, Tiina 
Apajalahti 

Terveystiedon toimikunta
Pj. Mirva Ikola 
Jäsenet: Katarina Brink, Anu Heili-
mö, Henna Leskinen, Esa Mäki-Tulo-
kas, Jouko Niemelä, Satu Ovaska, Ter-
hi Paldanius, Ville Pesonen, Heidi Rau-
tajoki, Kasper Salin, Mari Silvennoinen, 
Eva-Greta Snäll, Tiina Viljakainen, Kati 
Vitikainen, Tiina Apajalahti 

Työhyvinvointitoimikunta 
Pj. Ville Pesonen 
Jäsenet: Heli Hämäläinen, Heidi Rau-
tajoki, Mari Silvennoinen, Eva-Greta 
Snäll, Jani Laaksonen, Tiina 
Apajalahti

Kansainväliset asiat
EUPEA (European Physical Education 
Association): Kasper Salin
NIS (Nordiska Idrottslärarorganisatio-
ners Samråd): Kasper Salin
UNION (Karjala-Viro-Suomi-yhteistyö): 
Jouko Niemelä

Liiton toimisto

Liiton toimisto sijaitsee OAJ-Akavata-
lossa, tilojen vuokranantajana toimii 
OAJ. Toimistossa työskentelivät toi-
minnanjohtaja Tiina Apajalahti ja toi-
mistoassistentti Anne Virolainen. Kir-
janpitopalvelut ostettiin Tivonet Oy:l-
tä. Muut toimisto- ja hallintotehtävät 
on hoidettu LIITO:n henkilökunnan voi-
min.

Jäsenmaksut vahvistettiin 
vuodelle 2020 seuraavasti:  

Täysjäsenet vuodessa:
n Jäsenmaksu sisältäen:    
  -  LIITO-lehden 
 60 euroa  
n Jäsenmaksu sisältäen:
 -  LIITO-lehden 
 -  Liikunta & Tiede -lehden
 85 euroa  
        
Opiskelija-, tiedotus-,  eläke-
läisjäsenet, äitiyslomalaiset,
hoitovapaalla olevat, työttömät
n Jäsenmaksu sisältäen:
 -  LIITO-lehden
 36 euroa  
n Jäsenmaksu sisältäen:
 -  LIITO-lehden   
 -  Liikunta & Tiede -lehden
 50 euroa
n Samassa taloudessa 
 asuvista toisen jäsenmaksu
 40 euroa
 -  ei sisällä lehtiä eikä
 -  jäsenpostia
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Liikunnanopettaja-
yhdistykset ja kerhot

n Espoon Liikunnanopettajakerho
n Helsingin Seudun Liikunnan ja 
 Terveystiedon Opettajat ry
n Hyvinkään seudun Liikunnan-
 opettajakerho
n Jyvässeudun liikunnan ja 
 terveystiedon opettajat ry
n Kuopion seudun Liikunnan-
 opettajakerho
n Kymenlaakson Liikunnanopettajat 

ry.
n Lahden Seudun Liikunnan ja 
 Terveystiedon Opettajat ry
n Mikkelin seudun Liikunnan-
 opettajakerho
n Oulun Seudun Liikunnan ja Terveys-

tiedon Opettajat ry

Liittoon liittyi toimintavuo-
den 2019 aikana 79 uutta 
jäsentä (v. 2018 +118 jäsentä). 
Liitosta erosi 117 jäsentä (v. 
2018 -108 jäsentä).

Liiton jäsenmäärä oli vuoden 
2019 päättyessä 1 493 jäsen-
tä, joista täysimääräistä jäsen-
maksua maksavia oli    1 133 
ja opiskelija-, tiedotus-, eläke-
läis-, äitiyslomalais- tai työt-
tömän jäsenmaksua maksa-
via 367. Vuoden 2018 lopussa 
jäsenmäärä oli 1 531.

Jäsenille lähetettiin kyse-
ly liikunnan ja terveystiedon 
opettajien paikallistoiminnan 
kehittämiseen liittyen. 

Jäsenet
n Porvoon seudun liikunnan-
 opettajat ry
n Salon seudun liikunnanopettajat ry
n Savonlinnan seudun liikunnan-
 opettajakerho
n Tampereen seudun liikunnan- 
 ja terveystiedonopettajat ry
n Turun seudun Liikunnanopettajat 

ry
n Vaasan Liikunnanopettajakerho
n Aurinkorannikon liikunnan ja 
 terveystiedon opettajien kerho

Liikunnanopettajakerhojen kans-
sa tehtiin yhteistyötä edunvalvonta-, 
koulutus-, tiedotus- ja jäsenasioissa. 
Kerhojen edustajille järjestettiin lii-
kunnan ja terveystiedon opettajien 
paikallistoiminnan kehittämisen työ-
paja 16.11. Helsingissä. 
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Tehokas yhteiskunnallinen vaikuttaminen
n  Yhdenvertaisuuden ja 
   tasa-arvon edistäminen
 Toiminnassa on noudatettu liiton 

omaa yhdenvertaisuus- ja tasa-ar-
vosuunnitelmaa. Suunnitelma 
uudistettiin toimintavuoden aikana 
ja se hyväksyttiin syyskokouksessa. 
Suunnitelman mukaisesti koulutuk-
sia järjestettiin alueellisesti, 9 eri 
paikkakunnalla. Tavoitteen mukais-
ta miesten määrään lisäämistä kou-
lutuksiin osallistujissa ei saatu nos-
tettua, vaan se pysytteli aikaisem-
pien vuosien tasolla. Erilainen jäsen-
kunta huomioitiin eri kohderyhmille 
suunnatuissa koulutuksissa. 

n Ammatillisen osaamisen 
 kehittäminen ja ylläpitäminen
 Liiton järjestämissä koulutuksis-

sa näkyivät vahvasti uudet ope-
tussuunnitelmat ja digitalisaatio. 
Miniopintopäivät koulutuksia järjes-
tettiin kahdeksalla paikkakunnalla 
ja toteutettiin kahdella eri teemal-
la: Rytmi ja luovuus motorisen oppi-
misen välineenä sekä Liikuntaa ja 
luovaa treeniä salissa, pihoilla, puis-
toissa ja kaduilla. Välineinä oma ja 
kaverin kroppa. Päivien ohjelma 
oli toteutettu uuden opetussuun-
nitelman hengessä yhdessä lajiliit-
tojen kanssa. Digitalisaatio oli vah-
vasti esillä terveystiedon teemapäi-
vässä ja syysseminaarissa. Arvioin-
ti oli esillä LIITO-lehden 2/19 ja 3/19 
ilmestyneissä artikkeleissa. Liito ry 
osallistui perusopetuksen päättöar-
vioinnin kriteeristön uudistustyö-
hön. Lisäksi muissa LIITO-lehden 
artikkeleissa oli vuoden aikana run-
saasti vinkkejä ammatillisen osaa-
misen kehittämiseen ja ylläpitämi-
seen.

   
n Edunvalvonnan ja jäsen-
 palveluiden kehittäminen
 Liito on ottanut kantaa vireillä ole-

viin asioihin ja antanut seuraavat 
lausunnot: 

 - Lausunto lukion opetussuunnitel-
  man perusteiden luonnoksesta
 - Lausunto perusopetuksen oppi-
  laan oppimisen ja osaamisen 
  arvioinnin täsmentämisestä
 - Puheenjohtaja Kasper Salin oli
  Eduskunnan sivistysvaliokunnan

  kuultavana valtioneuvoston
  selonteosta liikuntapolitiikasta
 - Viestiä hallitusneuvotteluihin: 
  Elämänmittainen liikunta-aktiivi-
  suus juurrutetaan lapsuudessa ja
  nuoruudessa
 - OAJ:n pedagogiselle toimikun-
  nalle: Liikunnanopettajien päivän
  aikana tapahtuvat siirtymiset
  tulee ottaa mukaan huojennuksen
  piiriin
 Lisäksi jäsenten esiin tuomiin asioi-

hin on annettu vastaus tai hankittu 
lisäselvitys.

n Konsultointi kunta- ja koulu-
 kohtaisissa opetussuunnitelmiin 

liittyvissä asioissa
 Asiaa on seurattu lähinnä jäseniltä 

liittoon tulleiden yhteydenottojen 
pohjalta.

n Liikunnan ja terveystiedon 
 opettajan työn vaativuuden 
 esille tuominen ja liiton jäsenten 
 neuvonta pedagogisissa 
 kysymyksissä
 Liito on antanut vastauksia/selvi-

tyksiä useisiin jäseniltä tulleisiin lii-
kuntaa ja terveystietoa koskeviin 
pedagogisiin kysymyksiin. Vuosityö-
aikaan siirtymistä ja muutoksen val-
mistelua OAJ:ssa seurataan aktiivi-
sesti. 

 Vastaukset/selvitykset: 
 - Vuosityöaika
 - Uimaopetuksen arviointi
 - Kypärän käyttö pesäpallotunnilla
 - Lukion valinnaisaineet
 - Pukeutuminen liikuntatunneilla
 - Arviointi
 - Liikunnan verkkokurssi

 - Henkilökohtainen opetuksen 
  järjestämistä koskeva suunnitel-
  ma liikunnassa
 - Kuulon suojaaminen liikunta-
  tunneilla
 - Koululiikunnan maksuttomuus
 
n Opettajien pätevyyden ja 
 ammatillisen osaamisen 
 turvaaminen sekä liikunnan ja 

terveystiedon aineenopettajien 
aseman varmistaminen

 Jäsenille on järjestetty täy-
dennyskoulutusta, myönnet-
ty tukea kansainväliseen koulu-
tukseen ja yhteistyötä on teh-
ty Jyväskylän yliopiston Liikunta-
tieteellisen tiedekunnan kanssa. 

n Työhyvinvointitoiminnan 
 kehittäminen ja erityisesti 
 turvallisuus- ja terveysriskien 

ehkäiseminen opettajan ja 
 oppilaan työskentelyssä
 Opetusolosuhteisiin ja työturval-

lisuuteen liittyvistä kysymyksistä 
hallitus on keskustellut ja antanut 
tapauskohtaisesti kannanottoja. 
Selvitettiin opettajan vakuutustur-
vaa ja saatiin selville, että koulujen 
vakuutukset eivät kata kaikkea mitä 
liikunnanopettajalle voi liikuntatun-
tien aikana sattua. Opettajalla pitäi-
si olla lisäksi oma vakuutus, jos kaik-
keen haluaa varautua. Toimintavuo-
den aikana aloitti uusi KIILA-kuntou-
tus liikunnan ja terveystiedon opet-
tajille Janakkalassa. 

Jäsenillä on ollut käytössään liiton 
kotisivujen jäsenosiossa kannanotto-
ja, lausuntoja ja suosituksia sekä usein 
kysytyt kysymykset vastauksineen.

Naisten ja miesten osuus koulutuksissa 2017–2019

Naiset

Miehet

2019

2018

2017

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat 
ry:n vuoden 2019 koulutustarjonnan 
yleinen tavoite oli osallistujamäärien 
ja miesten osallistumismäärän lisäämi-
nen sekä uuden opetussuunnitelman 
mukaisen koulutuksen järjestäminen. 
Lisäksi huomioitiin edellisten koulu-
tusten palautteet, jäseniltä tulleet toi-
veet, alueellisuus sekä ajankohtaisuus.

Liikunnan koulutus käsittää vuosittain 
kaksipäiväiset opintopäivät ja yhden 
päivän täydennyskoulutustapahtu-
mat. Terveystiedon koulutus käsittää 
syysseminaarin ja yksittäiset teema-
päivät. 

Koulutustapahtumien hajauttaminen 
ympäri Suomea, lähemmäksi jäsen-
kenttää on liiton tarjoama palvelumuo-
to aktiivisille jäsenilleen sekä liikun-
nanopettajakerhoille. Vuoden 2019 
aikana järjestettiin 12 täydennyskou-
lutusta 8 paikkakunnalla ympäri Suo-
mea ja yksi Espanjassa. Koulutuksiin 
osallistui yhteensä 686 jäsentä. Mies-
ten osuus osallistujista oli n. 29 %.

Monilajisia päivän kestäviä Miniopinto-
päiviä oli  8 paikkakunnalla.  Koulutuk-
set järjestettiin keväällä 2019 teemal-
la: Rytmi ja luovuus motorisen oppi-
misen välineenä ja syksyllä teemal-
la:  Liikuntaa ja luovaa treeniä salissa, 
pihoilla, puistoissa ja kaduilla. Välinei-
nä oma ja kaverin kroppa ja ne vasta-
sivat liikunnan opetussuunnitelmaa. 

Koulutukset järjestettiin yhteistyössä 
lajiliittojen (Bboy-liitto, Käsipalloliitto, 
Voimisteluliitto), Capoeira-yhdistyk-
sen sekä paikallisten kerhojen kanssa. 
Miniopintopäiville osallistui yhteensä 
159 jäsentä. Miniopintopäivät saivat 
kiitosta erityisesti siitä, että ne pidet-
tiin alueellisesti lähellä jäseniä ja ohjel-
mat olivat hyvin sovellettavissa oppi-
tunneille. Tämä koulutusmuoto sopii 
erityisen hyvin yhteen uuden yhden-
vertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman 
kanssa. Tavoitteenamme on ollut kas-
vattaa miesten osuutta koulutukissa 
ja miesten osuus oli hieman korkeam-
pi miniopintopäivillä kuin muissa kou-
lutuksissa. Syitä tähän ainakin kaksi, 
maksuttomuus ja helppo saavutetta-
vuus. 

Koulutusyhteistyö Jyväskylän yliopis-
ton, urheiluopistojen, Viron liikunta-
kasvatusliiton ja Karjalan tasavallan 
liikunnanopettajayhdistyksen, lajiliit-
tojen, liikuntaseurojen, terveysalan 
järjestöjen, kentällä toimivien opetta-
jien, liikunnanopettajakerhojen sekä 
muiden sidosryhmien kanssa mahdol-
listi monipuolisen toiminnan toteutu-
misen. Koulutustarjontaa järjestettiin 
sekä työ- että vapaa-aikana.   

Opintopäivät 1.–2.2.2019 
Turussa
Opintopäivät järjestettiin Turussa 
yhteistyössä Turun seudun liikunnan-

opettaja ry:n kanssa teemalla: Toimin-
taa toispuol ja tälpuol jokke!  Koulutta-
jat olivat paikallisia ja kauempaa tullei-
ta koululiikunnan asiantuntijoita. Osal-
listujia päivillä oli 427.

Espanjan Aurinkorannikon 
opintopäivät 17.–20.10.2019 
Fuengirola 
Ensimmäinen Liiton järjestämä kan-
sainvälinen ulkomailla toteutettu kou-
lutus järjestettiin Espanjan Aurinko-
rannikolla Fuengirolassa yhteistyös-
sä Aurinkorannikon liikunnanopetta-
ja kerhon kanssa teemalla: Koe, opi, 
näe, tunne, elä opintopäivät uudella 
tavalla! Kouluttajat olivat espanjalai-
sia, ruotsalaisia ja suomalaisia liikun-
nan asiantuntijoita. Osallistujia päivil-
lä oli 31.

Terveystiedon syysseminaari 
8.11.2019 Jyväskylässä
Terveystiedon syysseminaari tee-
malla ympäristöterveys järjestettiin 
8.11.2019 Jyväskylässä. Osallistujia 
seminaarissa oli 29. 

Liiton järjestämä täydennys-
koulutus 2019 / osallistuja-
määrä / kouluttajat 
n Opintopäivät 1.–2.2. Turussa, 427 

osallistujaa sekä 56 kouluttajaa ja 
luennoitsijaa.

Laadukas, houkutteleva koulutus

Miniopintopäivä Kuopiossa.

Vuoden 2018 aikana järjestettiin 12 täy-
dennyskoulutusta 8 paikkakunnalla 
ympäri Suomea.
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Tiedotus- ja markkinointitoimikun-
nan työskentely keskittyi erityisesti 
lehden sisällölliseen tuottamiseen ja 
kehittämiseen sekä liiton viestinnälli-
sen ilmeen uudistamiseen. Yhteistyö-
tä Liikunta ja Tiede -lehden kanssa jat-
kettiin. Terhi Huovinen on osallistunut 
Liikunta ja Tiede -lehden toimituskun-
nan kokouksiin liiton edustajana. 

LIITO–Liikunnan ja Terveys-
tiedon Opettaja -lehti
LIITO–Liikunnan ja Terveystiedon 
Opettaja -lehti ilmestyi neljä kertaa 
ja teemoina olivat: Taidon oppiminen 
(1/19), Sosiaaliset taidot (2/19), Luo-
kasta ja salista luontoon (3/19) sekä 
Opintopäivät ja Terveystieto (4/19). 
Kirjoittajina on ollut sekä eri alojen 
tutkijoita ja asiantuntijoita, että ken-
tällä toimivia liikunnanopettajia. Leh-
dessä jatkettiin uutta suuntausta ja 
aikaisempaa enemmän oli haastatte-
lutyyppisiä artikkeleita, joissa on pääs-
syt jäsenten ja oppilaiden ääni kuulu-
viin. Uudet palstat: ammatillisen kou-
lutuksen reformi ja kokeneen opet-
tajan terveiset jatkoivat ilmestymis-
tä. Asiantuntija-artikkelien havainnol-
lisuutta ja luettavuutta on kehitetty 
lisäämällä artikkeleihin kuvia, kuvioi-
ta ja taulukoita. Artikkeleihin liittyviä 
lisämateriaaleja on linkitetty lehteen 
QR-koodein materiaalien saatavuuden 
helpottamiseksi.  LIITO-lehti on toimi-
nut perinteisen asemansa mukaises-

ti ammatillisena tiedotusfoorumina. 
Lehden hyvä taso on pystytty säilyttä-
mään, vaikka ilmoitusmyynti on pysy-
nyt aikaisempia vuosia alhaisemmal-
la tasolla. Lehti on saanut myönteistä 
palautetta jäsenistöltä.

LIITO:n kotisivut 
sekä viestintä
Liiton kotisivut ja visuaalinen ilme 
uudistettiin. Kotisivuilla alettiin jul-
kaista kaikille avoimena LIITO-lehden 
pääkirjoitus, puheenjohtajan kirjoi-
tus sekä yksi artikkeli kustakin lehdes-
tä. Uusista julkaisuista tiedotettiin LII-
TO:n Facebook-sivulla. Uudella ilmeel-
lä tehtiin myös jäsenesite ja roll-upit. 
Lisäksi uutiskirjeen ulkoasua uudistet-
tiin. Liitolle tehtiin myös uusi viestin-
tästrategia, jonka avulla yhtenäistet-
tiin ja selkeytettiin liiton viestintää. 
Kotisivut ja jäsenrekisteri ovat toimi-
va kokonaisuus. Kotisivujen kautta voi 
ilmoittautua koulutuksiin, tilata mate-
riaalia ja hakea tietoa. Lisäksi jäseno-
siosta löytyy mm. LIITO-lehtien säh-
köiset versiot ja pidettyjen koulutus-
ten materiaaleja. Uutiskirje lähti jäse-
nistölle viisi kertaa vuoden aikana. 
Lisäksi lähetettiin erillisiä sähköpos-
teja esim. koulutuksista. Liiton Face-
book-sivu on toiminut myös tiedotus-
kanavana. Lisäksi avattiin liitolle oma 
Instagram-tili, jota päivittivät vuorol-
laan hallituksen jäsenet.

Vuorovaikutteinen, 
näkyvä viestintä

n Miniopintopäivät: Rytmi ja luovuus 
motorisen oppimisen välineenä; 
Break Dance, Capoeira ja käsipal-
lo, 27.3. Riihimäki, 31 osallistujaa, 
kouluttajina Henri Huovinen, Jonne 
Savolainen ja Jaakko Horelli

n Miniopintopäivät: Rytmi ja luovuus 
motorisen oppimisen välineenä; 
Break Dance, Capoeira ja käsipallo, 
6.4. Turku, 15 osallistujaa, koulutta-
jina Henri Huovinen, Marjo Heino-
nen-Tuomi ja Jaakko Horelli

n Miniopintopäivät: Rytmi ja luovuus 
motorisen oppimisen välineenä; 
Break Dance, 9.4. Joensuu, 11 osal-
listujaa, kouluttajana Elias Niskanen

n Miniopintopäivät: Rytmi ja luovuus 
motorisen oppimisen välineenä; 
Break Dance, Capoeira ja käsipallo, 
13.4. Tampere, 14 osallistujaa, kou-
luttajina Elias Niskanen, Reimo Eller 
ja Jaakko Horelli

n Terveystiedon teemapäivä 23.8. 
Helsinki, 63 osallistujaa, koulutta-
jina Erika Maksniemi, Mari Kangas-
niemi, Anna Haapalainen ja Vladimir 
Heiskanen. 

n Opintopäivät, 17.-20.10. Fuengirola, 
Espanja, 31 osallistujaa ja 17 koulut-
tajaa. 

n Miniopintopäivät: Voimistelu, 15.10. 
Oulu, 24 osallistujaa, kouluttajana 
Minna Juusola.

n Miniopintopäivät: Voimistelu, 26.10. 
Jyväskylä, 18 osallistujaa, koulutta-
jina Saila Parviainen ja Pasi Parviai-
nen.

n Miniopintopäivät: Voimistelu, 1.11. 
Kuopio, 23 osallistujaa, kouluttajina 
Saila Parviainen ja Pasi Parviainen.

n Miniopintopäivät: Voimistelu, 2.11. 
Helsinki, 23 osallistujaa, koulutta-
jina Saila Parviainen ja Pasi Parviai-
nen.

n Ter veystiedon syysseminaari: 
Hyvinvointi ja mittaaminen, 8.11. 
Jyväskylä 29 osallistujaa, koulutta-
jina Johanna Lehosmaa, Ari-Pekka 
Rauttola, Nina Janasik ja Raija Lauk-
kanen. 

Koulutustoimikunta kokoontui vuo-
den aikana kaksi kertaa Heli Hämäläi-
sen johdolla.
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Kevätkokouksessa 1.2.2019 
jaettiin seuraavat 
huomionosoitukset:

Vuoden liikunnanopettaja 
n Anna-Leena Neuvonen, Savonlinna 

Vuoden koululaisliikkuja 
n Emmi Valtonen, Turku

Liiton ansiolaatta
n Jari Moberg, Vantaa

Huomionosoitukset
Liiton ansiomerkit 
n Hannu Penttinen, Äänekoski

Syyskokouksessa 
8.11.2019 myönnettiin 
seuraava 
huomionosoitus:

Vuoden terveystiedon opettaja
n Pirjo Orkovaara, Vihti

Julkisen keskustelun 
virittäminen
Liikunta ja terveystieto -oppiainei-
den yhteiskunnallista merkittävyyt-
tä on tuotu esiin sekä valtakunnal-
lisissa että paikallisissa medioissa. 
Puheenjohtaja Kasper Salinin kolme 
mielipidekirjoitusta julkaistiin Helsin-
gin Sanomissa: 14.3. Koulun terveys-
tiedossa seksuaalisuus nähdään voi-
maannuttavana ja myönteisenä asia-
na, 18.5. Lisää liikuntaa kaikille lapsil-
le ja 4.12. Liikunta- ja retkipäivät rikas-
tavat opetusta.  Tiedotusvälineissä 
Liiton asiantuntemusta hyödynnettiin 
mm. lasten talviliikuntaitoihin ja las-
ten ylipainoon liittyen, liikuntaharras-
tusten yhdistämisestä koulupäivän 
jatkeeksi, seksuaalikasvatukseen ja 
ylioppilaskirjoitusten tärppeihin.

Muu tiedotus- ja 
markkinointitoiminta
Liiton hallituksen opiskelijajäsenet 
ovat järjestäneet liikunta- ja terve-
ystieteitä opiskeleville infotilaisuuk-
sia liiton toiminnasta Jyväskylän yli-
opistossa. Aloittaville opiskelijoille 
on esitelty liiton opiskelijajäsenyyt-
tä ja valmistuville on kerrottu varsi-
naisen jäsenen eduista. Opiskelijoille 
suunnattiin jäsenkampanja, jossa tar-
jottiin jäsenyyttä ja Liikuntapedago-
giikka kirjaa yhteishintaan.   

Opintopäivien sisällöistä tuotettiin jo 
perinteeksi tullut videokooste Opin-
topäivät 2019. Lisäksi tuotettiin säh-
köinen terveystiedon preliminäärikoe 
lukioon ja terveystiedon valtakunnal-
linen koe 9-luokkalaisille. 

Liitto osallistui yhteistyössä Koulu-
liikuntaliiton kanssa Educa-messuil-
le 25.–26.1. yhteisellä toiminnallisel-
la osastolla.

Tiedotus- ja markkinointitoimikunta 
kokoontui vuoden aikana kolme ker-
taa. Toimikunnan työtä johti Terhi 
Huovinen.

Vuoden liikunnanopettaja 
Anna-Leena Neuvonen.

Vuoden terveys-
tiedon opettaja 

Pirjo Orkovaara.
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Vuoden koululaisliikkuja Emmi Valtonen.

Liiton ansiolaatan saaja Jari Moberg.

Liiton ansiomerkin saaja Hannu Penttinen.
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Kansainvälinen toiminta

Ammatillisen koulutuksen 
toimikunta
Ammatillisen koulutuksen toimikunta 
kokoontui kerran. Ammatillisen koulu-
tuksen työkyvyn ja hyvinvoinnin opet-
tajille tehtiin kysely ammatillisen kou-
lutuksen työkyvyn ja hyvinvoinnin yllä-
pitämisen oppiaineen ja opettamisen 
nykytilasta. Kyselyn avulla kartoitet-
tiin mm. koulutus- ja edunvalvontatoi-
menpidetarpeita. Toimikunnan työtä 
johti Esa Mäki-Tulokas. 

Terveystiedon toimikunta
Toimikunnassa keskusteltiin mm. luki-
on terveystiedon uudesta opetussuun-
nitelmasta, uuden jatko-opintojen pis-
teytystyökalun vaikutuksista terveys-
tiedon opiskeluun sekä tulevista ter-
veystiedon koulutuksista.  Terveys-
tiedon toimikunta kokoontui vuoden 
aikana kaksi kertaa. Työryhmän työtä 
johti Mirva Ikola.

Myyntimateriaalina terveystietoon oli 
terveystiedon sähköinen preliminää-
rikoe lukiolaisille sekä terveystiedon 
valtakunnallinen koe 9-luokkalaisille.   

Terveystiedon ylioppilaskirjoituksis-
sa menestyneet huomioitiin yhteis-
työkumppaneilta (Duodecim, Tervey-
denhoitajaliitto, Ehkäisevä Päihdetyö 
EHYT ry ja Yksi elämä -hanke) saaduil-
la stipendeillä, lahjakorteilla ja tava-
ralahjoilla. Duodecimin, Terveyden-
hoitajaliiton ja EHYT ry:n muistamiset 
annetaan Ylioppilaslautakunnalta saa-
dun tiedon mukaan parhaille kirjoitta-
jille. Yksi elämä -hankkeen muistamisia 
jäsenet voivat pyytää yhdelle opiskeli-
jalle, jota haluavat muistamisella kan-
nustaa. 

Erillis-
hankkeet 
ja työ-
ryhmät

Kansainvälinen toiminta
Kansainvälisen toiminnan painopis-
teet olivat EUPEA:n, Euroopan liikun-
nanopettajajärjestöjen kanssa tehty 
yhteistyö ja UNION:in (Karjala - Suo-
mi - Viro) yhteistyö. NIS:llä (Nordiska 
Idrottslärarorganisationers Samråd) 
ei ollut toimintaa toimintavuoden aika-
na.  

EUPEA-yhteistyö
Puheenjohtaja Kasper Salin osallistui 
Eupea hallituksen kokouksiin 14.–17.2 
Olomoucissa, Tsekeissä ja EUPEA foo-
rumiin 9.-13.10., joka pidettiin Malialla, 
Kreikassa. Kasper Salin toimi EUPEA:n 
hallituksen alueellisena edustajana.  

Union-yhteistyö
Karjalaiset ja virolaiset liikunnanopet-
tajayhdistysten edustajat osallistui-
vat liiton opintopäiville helmikuussa 
Turussa. 
Jouko Niemelä osallistui 11.–12.4. 
Venäjän Karjalan liikunnanopettaja-
yhdistyksen opintopäiville Kostamuk-
sessa. Lisäksi Jouko Niemelä sekä Jani 
Laaksonen osallistuivat Viron liikun-
nanopettajajärjestön järjestämälle 
6.-9.8. pidetyille kansainvälisille liikun-
nanopettajapäiville Viron Paidessa. 

Plan-kummilapsitoiminta
LIITO:n joulutervehdyksiin budjetoi-
dut varat käytettiin Plan-kummilap-
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Liiton hallituksen opiskelijajä-
senet toimivat yhdyshenkilöi-
nä liikunta- ja terveystietei-
den tiedekunnassa opiskele-
vien ja liiton välillä. Tiedotus-
tilaisuuksia Liiton toiminnas-
ta on järjestetty mm. päättö-
vaiheessa oleville opiskelijoil-
le. Lisäksi opiskelijajäsenet 
ovat järjestäneet pienimuo-
toisia tiedotustilaisuuksia eri 
vuosikurssien opiskelijoille. 
Hallituksen opiskelijajäsenet 
ovat osallistuneet lisäksi LII-
TO-lehden sisällön tuottami-
seen sekä koulutusten suun-
nitteluun. Liikuntapedagogii-
kan opiskelijat ovat kirjoitta-
neet LIITO-lehteen artikkelei-
ta opintomatkoista.

Opiskelija-
toiminta

sitoiminnan tukemiseen. LIITO:n kuu-
kausittaisella avustuksella turvataan 
yhden pojan koulutus Sri Lankassa.

Liito jakoi tukea jäsenistön kansainvä-
liseen koulutukseen noin 6 000 euroa. 

Karjalan alueen liikunnanopettajien 
seminaari 11.–12.4.2019
Liiton edustajina osallistuivat Jou-
ko Niemelä ja Hannu Penttinen. Koko 
kurssilla oli osallistujia noin 50, ja eri 
kouluilla ja ikäluokilla pidettiin oppi-
laille demoja.  

Sportforum Mals, Italia 20.–27.7.2019
25 suomalaista osallistui järjestykses-
sään seitsemänteen kansainväliseen 
liikuntakasvattajien seminaariin Ete-
lä-Tirolissa Malsissa. Hallituksen jäsen 
Eva-Greta Snäll osallistui seminaariin.

Viron XII kansainvälinen kesäkurssi 
Paidessa, 5.–9.8.2019
Suomesta osallistuivat hallituksen 
jäsen Jouko Niemelä ja opiskelijajäsen 
Jani Laaksonen Viron liikunnanopetta-
jaliiton kansainväliselle kesäkurssille 
Paidessa 5.-9.8.2019. Kurssilla pidettiin 
myös UNION:in tapaaminen, jossa kes-
kusteltiin Viro-Suomi-Karjalan Tasaval-
ta -yhteistyösuunnitelmista. 

LIITO on jäsenenä seuraavissa 
kansainvälisissä liikunta- ja 
terveyskasvatusjärjestöissä:
n Nordiska Idrottslärar-
 organisationers Samråd (NIS)
n European Physical Education 
 Association (EUPEA)
n Federation Internationale 
 d´Education Physique (FIEP)
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Yhteiskuntasuhteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
n Toiminnanjohtaja Tiina Apajalahti 

osallistui OKM:n koulutus- ja info-
tilaisuuksiin. Annettiin lausunnot 
lukion opetussuunnitelman perus-
teiden luonnoksesta sekä perus-
opetuksen oppilaan oppimisen ja 
osaamisen arvioinnin täsmentämi-
sestä. Käytiin tapaamassa opetus-
ministeri Li Anderssonin valtiosih-
teeriä Minna Kelhää ja keskustel-
tiin mm. seuraavista aiheista: ryh-
mäkoot ja opettajamitoitus, amma-
tillisen koulutuksen lähiopetuksen 
määrä, yliopistojen pisteytystyöka-
lu ja sen ohjausvaikutukset, liikunta-
poliittinen selonteko - koululiikun-
nan asteittainen lisääminen sekä 
hallitusohjelma, Islannin mallin jal-
kauttaminen. Lisäksi osallistuttiin 
pedagogisten aineopettajajärjestö-
jen yhteislausumaan opetusminis-
teri Li Anderssonille otsikolla: Opis-
kelijavalintauudistus aiheuttaa epä-
varmuutta lukiossa – selvitystä tar-
vitaan.

Opetushallitus
n Opetushallitukseen pidettiin sään-

nöllistä yhteyttä sekä liikunnan 
että terveystiedon asioissa. Koulu-
liikunnan ja terveystiedon ongel-
matilanteisiin on hankittu opetus-
hallituksen kannanottoja opetus-
neuvos Matti Pietilältä. OPH:n asi-
antuntijat ovat kirjoittaneet sään-
nöllisesti LIITO-lehden Opetushalli-
tuksen kuulumisia -palstalle. Yhteis-
työtä tehtiin myös Liikkuvan kou-
lun ja Move-fyysisen toimintaky-
vyn seurantajärjestelmän asioissa, 
molemmat aiheet ovat olleet esillä 
myös LIITO-lehdessä. Jäseniämme 
oli edustettuina sekä liikunnan että 
terveystiedon lukion opetussuun-
nitelmauudistuksessa. Hallituksen 
jäsen Heidi Rautajoki osallistui kes-
kustelutilaisuuksiin koskien perus-
opetuksen päättöarvioinnin kritee-
ristöä.  

Eduskunta
n Lähettiin viestiä hallitusneuvotte-

luihin keväällä otsikolla: Elämänmit-
tainen liikunta-aktiivisuus juurrute-
taan lapsuudessa ja nuoruudessa

Olympiakomitea
n Toiminnanjohtaja osallistui Liikku-

jan polku verkoston toimintaan ja 
Olympiakomitean aamuinfoihin.

Puolustusvoimat
n LIITO-lehdessä 1/19 julkaistiin 

artikkeli: Kurikan lukion Intti kun-
toon-kurssi, pilottia parhaimmillaan 
sekä LIITO 3/19 lehdessä julkaistiin 
artikkeli: Inttikuntoon-kurssin koke-
muksia opettajilta, yhteistyötahoil-
ta ja opiskelijoilta Jyväskylän Lyse-
on lukiossa.

 

Opettajajärjestöt

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
n Yhteistyötä OAJ:n eri edustajien 

kanssa tehtiin edunvalvontaan liit-
tyvissä asioissa. Tehtiin esitys peda-
gogiselle toimikunnalle: Liikunnan-
opettajien päivän aikana tapahtu-
vat siirtymiset tulee ottaa mukaan 
huojennuksen piiriin. Puheenjohta-
ja Kasper Salin oli pedagogisen toi-
mikunnan varajäsenenä. Pedagogis-
ten Opettajajärjestöjen edustajisto 
POE:n seminaareihin osallistuivat 
liiton hallituksen edustajat Kasper 
Salin (kevät ja syksy), Ville Pesonen 
(kevät) ja Heidi Rautajoki (syksy).

Aineopettajaliitto AOL
n Aineopettajaliiton AOL:n hallituk-

sen jäsenenä oli liiton edustajana 
Mirva Ikola. Mirva Ikola osallistui 
AOL:n kevät- ja syysseminaariin. Heli 
Hämäläinen osallistui AOL:n syys-
seminaariin kouluttajana ja syysko-
koukseen.  AOL:n ja OAJ:n yhtei-
siin keskustelutilaisuuteen keväällä 
osallistui Mirva Ikola.    

Taito- ja taideaineita edustavat 
opettajajärjestöt
n Taito- ja taideaineita edustavien 

järjestöjen (Koulujen Musiikinopet-
tajat ry KMO, Kuvataideopettajat 
ry KOL, Kotitalousopettajien liitto 
KTAOL, Teknisten aineiden opet-
tajat TAO, Tekstiiliopettajaliitto 
TOL sekä Liikunnan ja Terveystie-
don Opettajat LIITO) kattojärjes-
tön STAILI:n tavoitteena on lisätä 
ko. oppiaineiden näkyvyyttä ja vai-
kuttavuutta yhteiskunnallisessa 
keskustelussa. Staili ry teki syksyllä 
vetoomuksen koulujen taito- ja tai-
deaineiden aseman puolesta. Liiton 
edustajana yhdistyksessä toimi Kas-
per Salin. 

Yliopistot

Jyväskylän yliopiston 
liikuntatieteellinen tiedekunta
n Tiedekunnan edustajat (Kasper 

Salin ja Terhi Huovinen) Liiton hal-
lituksessa mahdollistivat säännölli-
sen ja joustavan yhteistyön Liiton ja 
tiedekunnan välillä. LIITO-lehdessä 
on ollut lukuisia tiedekunnan asian-
tuntijoiden kirjoittamia artikkeleita. 
Hallituksen opiskelijajäsenet infosi-
vat opiskelijoita useaan otteeseen 
opintojen aikana Liiton toiminnasta. 

Liikunta- ja terveysjärjestöt

Liikuntatieteellinen Seura 
n Liitto on Liikuntatieteellisen seu-

ran yhteisöjäsen. LIITO:n edustaja-
na LTS:n hallituksessa on ollut var-
sinaisena jäsenenä Terhi Huovinen. 
Liikunta ja Tiede -lehden toimitus-
neuvostossa oli liiton hallituksen 
edustajana Terhi Huovinen.

LIKES-tutkimuskeskus
n Liikuntakasvatuksen tutkimus- ja 

kehittämiskeskuksen (LIKES) kans-
sa yhteistyö jatkui tutkimuskeskuk-
sen tuottaman koululaisten kunto-
testimateriaalin markkinoinnissa lii-
kunnanopettajille. Lisäksi LIKES:in 
asiantuntijat kirjoittivat artikkelei-
ta LIITO-lehteen.  

Hyvin toimiva yhteistyö
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UKK-Instituutti
n UKK-Instituutin Smart Moves -hank-

keen ohjausryhmässä hallituksen 
edustajina toimivat Kasper Salin ja 
Esa Mäki-Tulokas. Oltiin kumppa-
nina UKK-Instituutin järjestämissä 
Move-koulutuksissa. UKK-Instituu-
tin kanssa tehtiin lisäksi yhteistyö-
tä LIITO-lehden artikkeleiden yhtey-
dessä.

Koululiikuntaliitto
n Liitto osallistui yhteistyössä Kou-

luliikuntaliiton kanssa Educa-mes-
suille 25.–26.1. yhteisellä toiminnal-
lisella osastolla. Koululiikuntaliitto 
järjesti Opintopäivillä kaksi Power 
Mover demoa. 

Suomen ammatillisen koulutuksen 
kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
n SAKU:n kanssa oltiin yhdessä 

ammattikouluasioissa. 

EHYT Ehkäisevä päihdetyö ry 
n Liito ry on EHYT ry:n jäsenjärjestö. 

Liiton entinen puheenjohtaja Riitta 
Pääjärvi-Myllyaho toimi valtuuston 
varapuheenjohtajana.  Liiton jäse-
nistä Vesa-Matti Seppälä toimi hal-
lituksen jäsenenä. 

Muut liikuntajärjestöt
n Toimintavuoden aikana tehtiin 

laajempaa koulutusyhteistyötä 
Bboy-liiton, Käsipalloliiton ja Voi-
misteluliiton sekä Capoeira yhdis-
tysten kanssa.  Lisäksi yhteistyötä 
tehtiin Opintopäivillä myös muiden 
liikuntajärjestöjen kanssa. 

Hankkeet ja verkostot

Soveltavan liikunnanopetuksen 
verkosto
n Hallituksesta Terhi Huovinen toimi 

edustajanamme verkostossa. 

Kouluviestikarnevaali
n Liito on ollut Kouluviestikarnevaali-

en kumppanijäsenenä. 

Savuton Suomi 2030
n Liityimme toimintavuoden aika-

na Savuton Suomi 2030-verkoston 

Toimintavuoden talous perus-
tui syyskokouksen hyväksy-
mään budjettiin. Tulot muo-
dostuivat jäsenmaksuista, val-
tionavusta ja oman toiminnan 
tuotoista. Opetus- ja kulttuu-
riministeriön toiminta-avus-
tus oli 92 000 euroa. Toimin-
tavuoden tulos oli 13 370,01 
euroa, taseen loppusumma 
198 360,13 euroa ja oma pää-
oma 177 948,11 euroa. Käytet-
tävissä olevat rahavarat riit-
tivät toimintasuunnitelman 
mukaiseen toiminnan toteu-
tukseen. Vuosikertomuksen ja 
tilinpäätöksen välisenä ajan-
kohtana ei ole tiedossa liiton 
talouteen olennaisesti vaikut-
tavia tekijöitä.

Talous

ohjausryhmään. Edustajanamme 
ohjausryhmässä toimii hallituksen 
jäsen Heidi Rautajoki. 

2020-luvun liikuntasali-hanke
n Toimintavuoden aikana valmistui 

opas: Koulujen yhteydessä olevat 
liikuntasalit – ideoita 2020-luvun 
toteutusmalleihin. Hallituksesta 
Heli Hämäläinen toimi hankkeen 
ohjausryhmässä.     

Tunne sydäniskuri, elvytä ja pelasta
n Olemme mukana kumppanina 

Sydänliiton hankkeessa: Tunne sydä-
niskuri, elvytä ja pelasta.

European School Sport Day
n Liito ry on mukana järjestämäs-

sä eurooppalaista liikuntapäivää, 
johon osallistui vuonna 2019 liki 
kaksi miljoonaa eurooppalaista las-
ta. Osallistuvien koulujen kesken 
arvottiin lahjakortteja.      

Back to Move! -hanke
n Teimme yhteistyötä Selkäliiton Back 

to Move! -hankkeessa. Hallituksem-
me jäsen Mirva Ikola toimi yhteys-
henkilönä.
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Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja
Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja
LIITOLIITO

Taidon oppiminen

Tehtävien Tehtävien 
variointi variointi 

liikuntatunnillaliikuntatunnilla

Nonlineaari Nonlineaari 
pedagogiikkapedagogiikka

Sata lajia 
kokeilussa
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Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja
Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja

LIITOLIITO

Sosiaaliset taidot

Osallisuutta Osallisuutta 
ja autonomiaa ja autonomiaa tukeva opetustukeva opetus

Tunne- ja vuorovaikutustaidot koulussa
Tunne- ja vuorovaikutustaidot koulussa

Taidon oppiminen
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Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja
Liikunnan ja Terveystiedon OpettajaLIITOLIITO

Luokasta ja salista luontoon

Koulupäivä luonnossa
Koulupäivä luonnossa

Inttikuntoon-kurssin 
Inttikuntoon-kurssin 

kokemuksiakokemuksia
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Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja
Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja

LIITOLIITO

Opintopäivät ja Terveystieto

Opintopäivät Opintopäivät 31.1.–1.2.2020 31.1.–1.2.2020 RovaniemiRovaniemi
Mielen Mielen hyvinvoinnin hyvinvoinnin 

tukeminentukeminen


